INFORMAÇÃO À IMPRENSA

16 de junho de 2014

CARRIS recebe iniciativa “Lá Vai Lisboa”
De 16 a 20 de Junho, os Santos Populares viajam na CARRIS
A CARRIS em parceria com a EGEAC, e no âmbito das Festas de Lisboa, aderiu à iniciativa “Lá
Vai Lisboa”.
Durante uma semana, os clientes da CARRIS serão presenteados com a música de artistas tão
conceituados como Luís Varatojo, António Laertes, Gabriel Gomes, Samuel Palitos e Teresa
Landeiro.
Cinco músicos apanham por acaso o mesmo autocarro, numa tarde de Junho. Estão sentados
em lugares separados e trazem consigo os seus instrumentos de trabalho – iPads e
amplificadores portáteis. No decorrer da viagem começam a ouvir-se bombos e eletrónicas,
um acordeão e uma guitarra, tubas e violoncelos – uma verdadeira filarmónica digital a sair
dos pequenos tablets. Há uma voz de fadista que se levanta para entoar a primeira de meia
dúzia de canções que todos conhecem “Lisboa menina e moça…”, “não sejas francesa, tu és
portuguesa …”, “qual é a tua, ó meu?”.
A dinâmica da ação passará por transmitir uma quase “reunião” inusitada de artistas num
autocarro quês e fazem acompanhar dos seus instrumentos de trabalho – iPads e
amplificadores portáteis – e que de repente decidem começar a tocar de forma casual e
espontânea, proporcionando aos restantes viajantes um percurso mais animado e certamente
diferente do habitual
PROGRAMA DA INICIATIVA
16 Junho | Carreira 728
14h: Restelo – Portela
17h: Portela – Restelo
17 Junho | Carreira 736
14h: Cais Sodré – Odivelas
17h: Odivelas – Cais Sodré
18 Junho | Carreira 758
14h: Cais Sodré – Portas Benfica
17h: Portas Benfica – Cais Sodré
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19 Junho | Carreira 746
14h: Marquês Pombal – Estação Damaia
17h: Estação Damaia – Marquês Pombal
20 Junho | Carreira 742
14h: Bairro Madre Deus (Escola) – Ajuda
17h: Ajuda – Bairro Madre Deus (Escola)
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